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Introdução
'Integridade da criação' - quando pensamos sobre este assunto, principalmente neste
momento da pandemia do corona, percebemos ainda mais o quanto tudo o que existe é
conectado entre si: a agricultura, proteção ao meio ambiente e clima, mobilidade, e, e ,e
…e a conclusão de toda a reflexão é que a integridade da criação é questão de
relacionamentos corretos e justos com a terra e todas as suas criaturas. Todas nós
somos convocadas a dar nossa contribuição ativa.
Chamado à Oração
Deus olhou tudo o que fez, e viu que era bom. (Gen 1, 31)

Experiência
Cada dia, ouvimos sobre diferentes degradações ambientais, indiferença e descuidado
com a vida, indiferença à dignidade humana. Mas não existem também iniciativas que
nos encorajam, que nos deixam celebrar, por que ainda pode haver uma chance para
um futuro melhor? Desde as Sextas-feiras pelo Futuro, muitos políticos tiveram que
reconhecer, sem inveja, que pessoas jovens lidam intensamente com reinvindicações
políticas-climáticas e os exortam a tomar uma atitude e agir. Uma chance para o nosso
futuro, nossa casa comum?
Alguns anos atrás, na nossa Província da Baviera, nós iniciamos em cooperação com o
“Centro Ambiente e Cultura” no Benediktbeuern, o projeto: "Responsabilidade pela
Criação". É maravilhoso ver que este projeto é realizado desde os mais jovens até os
adultos. Desde os funcionários do Jardim de Infância, às professoras e muitos pais
estão comprometidos.
Uma chance para o nosso futuro
comum, nossa casa comum?
As várias ações mostram que um tal projeto pode estimular e capacitar qualquer idade
apropriada, para um tratamento responsável e cuidados com a terra.
•

•

•

Por exemplo, no Jardim de Infância St. Theresia Geisenfeld, um estilo de vida
significativo e sustentável foi praticado diariamente, começando com: poupar
energia, água, o uso do plástico, papel e fazendo refeições saudáveis, geleias e
muito mais...
Na Escola Primária Theresia-Gerhardinger, no Anger, as crianças de todas as
séries foram envolvidas em vários projetos como: coletando celulares
descartados, refazer velhos cabides, poupar energia elétrica, evitar o uso do
plástico, cuidar do lixo, Dias do Ambiente no Educandário Benediktbeuern, e
projetos sobre o assunto da Criação.
O entusiasmo pelo projeto foi sentido claramente na Escola Secundária
feminina de Regensburg-Niedermünster. Aqui está apenas uma pequena
inspiração para a variedade de projetos: Por exemplo: a escola foi premiada
com o Fair-Trade-Seal (Selo do Tratado Justo) da cidade de Regensburg, e
diversas vezes ao ano, as estudantes organizaram o “Intervalo/Recreio
Saudável” com a venda de lanches de frutas e verduras da região, assuntos

ambientais com o projeto
jesuíta para refugiados, e capas de livros
sustentáveis eram oferecidos para a venda, bem como sementes do projeto
horta da escola, aberta todo dia.
• A academia especializada para a Pedagogia social em Munich-Au esteve
trabalhando com o Centro pelo Ambiente e Cultura por muitos anos, e
continuou e aprofundou os projetos, que foram oferecidos durante anos. É
muito importante para os estudantes desta academia que elas também podem
usar os projetos que elas exercitavam como multiplicadoras. Seu programa
incluía experiências de horta, dias de experiência na natureza, sobre água,
energia, floresta montanhosa e prados, que elas vivenciavam tanto na cidade
de Munique como nos arredores rurais de Benediktbeuern.
O que as crianças, os alunos, os estudantes captaram e experimentaram, é com
Certeza uma formação para seu futuro, e pioneiro pelo tratamento cuidadoso da
natureza e entre si. Eles todos sabem o que significa não apenas lidar com a terra, mas
também criar alguma coisa da terra e da natureza. Uma chance para o nosso futuro
comum, nossa casa comum?

Reflexão
Papa Francisco escreve em Laudato Si‘: “Na tradição cristã-judaica, a palavra “criação”
tem um sentido mais amplo do que “natureza”, porque tem a ver com o amor de
Deus(,,,)). Natureza é geralmente vista como um sistema que pode ser estudado,
entendido e controlado, enquanto criação só pode ser entendido como dom da mão
generosa do Pai de tudo, vista como uma realidade iluminada pelo amor que nos reúne
em comunhão universal.” Estamos envolvidas nesta experiência que nos reúne numa
só comunidade que inclui tudo e a todos? Uma chance para nosso futuro comum, nossa
casa comum?
Do nosso Documento Shalom: “A palavra hebraica Shalom fala com eloquência do fruto
do ministério por justiça. O significado bíblico de Shalom significa a ação dinâmica de
restaurar todas as coisas para a sua integridade original, conforme a intenção de Deus.
Shalom se manifesta no relacionamento harmonioso com Deus, consigo, e com toda a
criação. Shalom expressa o desejo do Salmo 85 “que a bondade e a verdade se
encontrarão, justiça e paz se abraçarão (cf.“Paz,” Dicionário da Teologia Bíblica de. Xavier LeonDufour. England: Dublin: Geoffrey Chapman, 1973, pp. 411-414). Ação neste sentido: : Uma chance
para o nosso futuro comum, nossa casa comum?

Ação
1. Leiam Gênesis 1 conto da criação. O escritor chama atenção quase como um
refrão: Deus viu que...
2. O projeto de várias instituições na Província da Baviera apresentados
anteriormente nos convidam a tomar pequenos passos. Que pequenos passos
você poderia tomar pessoalmente e como comunidade, em favor da criação
conforme o desejo de Deus - a unidade entre natureza e todos os seres vivos?
Oração Final
Deus de amor, Criador do Céu e da Terra e tudo que ela contém. Abre nossas mente e
toque o nosso coração, para que possamos fazer parte da Criação, do teu dom. Esteja
presente àqueles que estão em necessidade neste momento difícil, principalmente os
mais pobres e vulneráveis.
Ajuda-nos a mostrar solidariedade criativa enquanto enfrentamos as consequências da
pandemia global. Encoraja-nos a abraçar as mudanças exigidas para procurar o bemcomum.

Que agora, mais do que nunca, nos sintamos interconectados e interdependentes.
Que sejamos capazes de melhor ouvir e responder ao clamor da Terra e ao clamor dos
pobres. Que o sofrimento no presente se torne o Nascimento de um mundo mais
fraterno e sustentável. Isto te pedimos por Cristo, Senhor nosso, sob o olhar materno de
Maria Intercessora dos Cristãos, Amém.(Oração especial dedicada ao Ano Laudato
Si’r.)
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